
  

 

Pagina 1 van 4 

RESUMÉ 
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Afwezig Ben Lüken 
Contactpersoon Rik Post 
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Kenmerk  

 
Resumé van 18 oktober jl. 

Het resumé van 18 oktober 2017 is akkoord bevonden door de stuurgroep 18-. 
 
Mededelingen 
Inkoop Jeugd-GGZ  
De afgelopen maanden hebben geïnteresseerde aanbieders zich ingeschreven voor de levering van 
jeugd GGZ. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn er 7 nieuwe aanbieders. Hierdoor hebben 
inwoners nog meer keuzevrijheid.  In totaal zijn er nu 57 toegelaten aanbieders1 die jeugd GGZ 
leveren. Het inkooptraject loopt voorspoedig. (zie ook artikel in Gooi en Eemlander van 27 
november) 
 
Expertteam Jeugd 
Het ministerie van VWS heeft gemeenten de opdracht gegeven om per januari 2018 regionale 
expertteams jeugd in te richten. Dit expertteam moet bestaan uit jeugdzorgdeskundigen uit de 
praktijk en moet een bindend advies uitbrengen over de hulp voor jongeren met complexe 
psychische problemen als reguliere hulp niet tijdig beschikbaar is. Op dit moment werken we in 
regionaal verband de inrichting van het expertteam uit. Tijdens de stuurgroep wisselen bestuurders 
gedachten uit over inrichtingsmogelijkheden.  
 
Personeel bij Gecertificeerde Instellingen 
Gecertificeerde Instellingen hebben moeite met het vinden en vasthouden van geschikt 
personeel.Dit is een landelijke tendens. . De stuurgroep 18- heeft 2 rapporten van jeugdzorg 
Amsterdam ontvangen, waaruit het probleem in Amsterdam blijkt. In de Gooi en Vechtstreek 
faciliteert de Regio afstemming tussen Gecertifieerde Instellingen, uitvoeringsdiensten van 
gemeenten en Veilig Thuis over deze problematiek. Doel is om met elkaar tot oplossingen te 
komen.  
 
IDFA 
Het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) 2017 leverde de documentaire ‘Alicia’ 
op, over een jong meisje dat vanaf haar eerste levensjaar terecht kwam in de jeugdzorg.  Hiervoor 
zijn wethouders uitgenodigd. Er wordt gekeken of het mogelijk is de film nogmaals te vertonen in 
de 42 jeugdzorgregio’s .  

 
 

 

                                                      
1 Een overzicht van alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vindt u via deze link: 
https://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd/jeugdwet/aanbieders  

https://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd/jeugdwet/aanbieders
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Cultuureducatie met kwaliteit 
Het programma Cultuureducatie  ( onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018)) is 
bedoeld om het regionale erfgoed en de cultuurhistorie te verankeren binnen het basisonderwijs. 
in het opleidingsaanbod van scholen. De regionale projectleider cultuureducatie is beschikbaar om 
met scholen hierover in gesprek te gaan en daar waar nodig te ondersteunen. Hier wordt in 
Wijdemeren al succesvol gebruik van gemaakt.  

 
Aanpak gebundeld vervoer 

Om de participatie voor kwetsbare groepen in de samenleving te borgen, zullen de diverse vormen 
van doelgroepenvervoer die de gemeenten nu uitvoeren, zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, 
dagbesteding-vervoer en WSW-vervoer veranderd en/of aangepast moeten worden. Daarbij wordt 
het doelgroepenvervoer en delen van het openbaar vervoer in samenhang uitgevoerd en wordt 
tevens gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de aanvrager. Dit moet 
leiden tot een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio. Hier gaat het project ‘gebundeld 
vervoersnetwerk’ over 
 
De stuurgroep 18- onderschrijft de aanpak en het proces omtrent het gebundeld vervoer.  

 
Rookvrij Opgroeien 

Het project ‘Rookvrij Opgroeien wordt aan de stuurgroep toegelicht. Doel van dit project is te 
bewerkstelligen dat  kinderen die vanaf 2019 worden geboren in de regio Gooi en Vechtstreek 
opgroeien in een Rookvrije omgeving. Vrij van de gevaren van (mee) roken en vrij van het slechte 
voorbeeld van roken. Beoogd wordt het aantal jongeren dat begint met roken in de regio Gooi en 
Vechtstreek terug te dringen. De stuurgroep 18- is verheugd over de voortvarende aanpak die in de 
notie wordt geschetst.  

 
Doorontwikkeling Jeugd en Gezin. 

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben in 2013 een visie en bestuursopdracht JEUGDslag 
vastgesteld voor Jeugd en Gezin. De kern van deze visie en bijbehorende bestuursopdracht is dat 
Jeugd en Gezin de opdracht heeft om een medisch-pedagogische vraaggerichte organisatie te 
worden. Laagdrempelig, goed bereikbaar en een passende bejegening zijn de kern van de 
organisatie. 
 
De huidige bestuursopdracht loopt in 2018 af. Om die reden wordt er een nieuwe bestuursopdracht 
uitgewerkt. Onderdeel van deze opdracht is een evaluatie, op basis waarvan de kaders voor de 
doorontwikkeling kunnen worden geschetst. Hier wordt momenteel aan gewerkt. De stuurgroep 
deelt dat er niet opnieuw moet worden ingezet op een visie. Tevens geeft de stuurgroep aan dat er 
meer zicht moet komen op de doelrealisatie en hoe de prestaties zich verhouden tot de 
preventieladder. Het meten van effecten en prestaties moet extra aandacht krijgen.  

 
Toekomst CenA team. 

In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 is opgenomen dat het Consultatie en Adviesteam (verder C 
enA team) in 2017  geëvalueerd wordt. Uit de evaluatie blijkt dat het CenA team meerwaarde heeft 
in het zorglandschap en dat het meer oplevert dan het kost. Het voorstel is dan ook om het CenA 
team te continueren. De deskundigheid van het CenAteam wordt in het zorgveld gewaardeerd. De 
stuurgroep geeft aan  het bereik onder huisartsen te willen vergroten. Er moet meer bekendheid 
worden gegeven aan het CenA team. De Regio pakt de punten van de stuurgroepen op en verwerkt 
deze input in de vervolgaanpak. 

 
Bekostiging Productief Leren 

In de Stuurgroep 18-  van 18 oktober 2017 is gevraagd om een nadere uitwerking van de 
bekostigingssystematiek van Productief Leren voor de begeleiding na schooltijd. Deze uitwerking is 
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opgeleverd en aan de stuurgroep voorgelegd. De Stuurgroep stemt in met de voorgestelde 
bekostiging van Productief Leren. De stuurgroep geeft mee dat er  zo snel  als mogelijk toegewerkt 
moet worden naar persoonsvolgende bekostiging. Het liefst per het volgend schooljaar 2018-2019. 
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Overleg Stuurgroep 18- met het onderwijs  
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Contactpersoon Rik Post 
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Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk  

 
Resumé van 6 april  

Akkoord met toevoeging dat Betske van Henten afwezig was. 
 
Stand van zaken huiselijk geweld en kindermishandeling 

Aan de bestuurders wordt de stand van zaken van projecten rondom huiselijk geweld en 
kindermishandeling toegelicht. Voor het onderwijs is vooral het gebruik van de verwijsindex en de 
Meldcode van belang. Het onderwijs wordt graag betrokken bij de ontwikkelingen en de scholingen. 
Tevens doen de onderwijsinstellingen graag mee met regionale taskforce huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

 
Versterking van de samenwerking met het onderwijs  

Gemeenten en onderwijsinstellingen constateren dat de samenwerking tussen scholen en 
gemeenten versterkt kan worden. Beide partijen willen het over meer hebben dan alleen 
onderwijshuisvesting. Demografische ontwikkelingen, afname VMBO/imagoproblemen, 
lerarentekort, overgang van PO naar VO, het ondersteuningsplan passend onderwijs, 
professionalisering, wachtlijsten in de zorg, thuiszitters, de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, een sluitende aanpak tussen gemeenten en onderwijsinstellingen, de warme 
overdracht van jongeren naar werk, zorg of dagbesteding en het eerste opvangonderwijs zijn 
voorbeelden van inhoudelijke thema’s waar meer samen over kan en moet worden afgestemd. 
Tevens geven onderwijsinstellingen aan behoefte te hebben aan een gecoördineerde aanpak binnen 
de Gooi en Vechtstreek. Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan zoveel als mogelijk één 
aanspreekpunt namens gemeenten voor gemeente overstijgende onderwerpen. Nu hebben 
onderwijsinstellingen het gevoel met zeven gemeenten dezelfde gesprekken te voeren.  
 
Bestuurders willen op korte termijn een inhoudelijke samenwerkingsagenda uitgewerkt zien. Dit 
concept moet de volgende elementen bevatten: 

- Om welke samenwerkingsthema’s gaat het? 
- Wat zijn gemeente overstijgende thema’s en wat zijn thema’s die specifiek aan lokale 

gemeenten gekoppeld zijn?  
- Hoe geven we invulling aan de gecoördineerde en afgestemde samenwerking? 

Procesmatig is afgesproken dat: 
- Er in januari een bestuurlijk overleg volgt over de samenwerkingsagenda. 
- De samenwerkingsagenda in februari ter vaststelling wordt aangeboden aan de wethouders 

jeugd en onderwijs en de onderwijsbestuurders. 
- De implementatie van de samenwerkingsagenda in het eerste kwartaal ingaat.  

 
 
 


